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Stort tack
för stödet!

okaljournalistiken berör och har en framtid. Det
kan jag och många andra med mig slå fast efter att
Alingsås Tidning nu lever vidare med en ny ägare. En
ägare som verkligen vill satsa.
Jag och kollegan Marcus Löfström har under hösten fått
ett enormt stöd från de lokala tränarna och spelarna.
Detta i ett läge när ovissheten hängt över oss som det
tyngsta av regnmoln på de brittiska öarna.
Det vill jag ta tillfället i akt att tacka för i denna spalt.

V

år bevakning är bred och det är jag stolt över.
Vårt mål är att täcka mer eller mindre alla sporter,
oavsett nivå.
När vi ringer runt till de
lokala tränarna märker
man hur mycket ett citat
eller två och utdelningen av
matchbetyg betyder.
AT gör skillnad och det får
mig att känna ett driv att
fortsätta producera bra
texter.
Med det sagt så är vi långt
ifrån felfria.
Vi strävar alltid efter att
bli vassare, och har ni tips
och idéer på hur vi kan göra sportsidorna bättre tar vi
tacksamt emot dom.

N

är vi nu tar klivet in i en
ny tid, där vår nya ägare
kommer att satsa på bland
annat livesända matcher i
olika sporter, är det med en
känsla av nyfikenhet och
glädje. Just när jag skriver
dessa rader slår det mig att
det är en ynnest att få jobba
med det man drömde om som
liten knatte.

M

in morfar sa till mig en
gång att man ska syssla
med det man tycker är roligt.
Dom orden glömmer jag aldrig. Så morfar, tack för att du
gav mig vägledning den där
sommaren för 30 år sedan.

Christian
Stål,

– sportreporter
och sportansvarig

”Vi strävar
alltid efter att
bli bättre och
tar gärna
emot tips”

S

amma morfar lärde mig att älska GAIS som 8-åring.
En kärlek som inte alltid varit enkel.
Snarare har den varit fylld med tvivel och ångest och
kan närmast liknas vid en tonårsförälskelse.
Första gången jag såg grönsvart spela var mot IFK
Norrköping på sent 80-tal.
Morfar Gunnar tog med mig till Ullevi och köpte den
största popcorn-asken som fanns och en halsduk till mig.
– Dom här färgerna är dina nu, sa han med allvar i blicken och placerade halsduken över mina axlar.
Men lika snabbt skrattade han till och gav mig en
värmande kram.

J

ag fick se GAIS göra matchens enda mål och fick
jubla över tre poäng.
Varje gång jag ser laget spela tänker jag på min morfar
där han sitter i sin grönsvarta himmel.
Och vet du vad, morfar?
I söndags grejade GAIS kontraktet i Superettan.
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FYRA ÅR TILL. Mandometerklinikens nya avtal med Västra Götalandsregionen gäller fyra år framåt och träder i
kraft i början av nästa år. Något som gläder Katarina Nygård, verksamhetschef.

Nytt avtal för
Mandometerkliniken
– som upplever allt högre tryck
ALINGSÅS: Mandometerkliniken har fått
fortsatt förtroende att
driva specialiserad ätstörningsvård i Alingsås. Det nya avtalet gäller 70 patienter per år.
Men det är långt ifrån
alla som får den hjälp
de vill ha.
– Det är egentligen
inte tillräckligt. Det är
många som söker hos
oss, säger Katarina Nygård, verksamhetschef
på Mandometerkliniken i Alingsås.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan
år 2010 haft avtal med Mandometerkliniken om specialiserad ätstörningsvård i
Alingsås. Nuvarande avtal
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löper ut vid årsskiftet men i
mitten av oktober, efter upphandling, stod det klart att ett
nytt avtal kommer skrivas
med Mandometerkliniken.
Det nya avtalet löper fyra
år framåt.
– Vi är väldigt glada. Det
har funnit en stor oro hos
patienter och anhöriga om
att vi inte skulle finnas kvar,
säger Katarina Nygård.

Åldersgräns
En förändring i det nya
avtalet är att man enbart tar
emot patienter från tretton
år. En åldersgräns man inte
haft tidigare.
– Vi måste såklart följa
det, men helst hade vi inte
haft någon åldersgräns. Det
är en mindre grupp det rör
sig om, men det är en grupp
som är viktig att hjälpa för
att undvika att de blir sjuka
under en lång tid.

I det nya avtalet står också att uppdraget inkluderar
uppföljning av patient efter
behandlingsavslut, då patienten är frisk. Detta är dock
något Mandometerkliniken
även tidigare haft.
– Vi har alltid haft uppföljning under fem år, skillnaden nu är att vi får betalt
för det, säger Katarina, och
fortsätter:
– Sedan skiljer sig det som
är definierat i avtalet lite mot
våra kriterier för att en patient ska anses vara frisk. Vi
har högre krav.

70 patienter om året
Mandometerkliniken har
vanligtvis runt 40 patienter
i pågående behandling. Det
nya avtalet täcker 70 patienter per år.
– Det är egentligen inte
tillräckligt. Det är många
som söker hos oss. Det vi
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önskar är att vi skulle kunna ha en obruten vårdkedja
med slutenvård, för att kunna hjälpa de som är svårast
sjuka. Vi hoppas att våra resultat ska innebära att vi ska
kunna ge den möjligheten så
småningom.
Vad är orsaken till att fler
söker vård hos er?
– Det är svårt att veta. Vi
ser till exempel en ökning
bland killar som söker vård.
I det fallet misstänker jag att
samhället har förändrats, att
det är större krav även på
killar att vara vältränade. Sedan tror jag också ökningen
beror på att vi är mer känna
i regionen, att vi funnits
länge och att våra resultat
talar för sig.
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